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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 

CODEMIG 

 

 

CONVITE Nº 06/2012 - PROCESSO INTERNO Nº 64/12 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS E 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO PALÁCIO 

TIRADENTES - CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 

COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 

CODEMIG, empresa pública da Administração Indireta do Governo do Estado de 

Minas Gerais, CNPJ 19.791.581/0001-55, leva ao conhecimento dos interessados, 

que no dia 04 DE ABRIL DE 2012, às 10:05 horas, em sua sede na rua dos 
Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes em Belo Horizonte, neste Estado, através de 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, procederá a abertura de procedimento 
de licitação, na modalidade  Carta Convite, do tipo “menor preço”, destinado a 
contratar empresa de engenharia para as obras e serviços de construção de dois 
banheiros, no 2º e 3º andares, do Palácio Tiradentes na cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte/MG, com fornecimento mão de 
obra, materiais e equipamentos. 
 

O interessado deverá protocolar, até as 10:00 horas do dia 04 de abril de 2012, 
um envelope hermeticamente fechado e rubricado nos fechos contendo os 
documentos e a proposta de preços para participação em licitação conforme 
especificado neste Edital.  
 
Para identificação do envelope deverá constar a seguinte descrição: 
 

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

CARTA CONVITE nº 06/2012 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS E SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS, NO PALÁCIO TIRADENTES - CIDADE 

ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, COM FORNECIMENTO 

MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 

NOME DO LICITANTE.............................................................................................. 

ENDEREÇO DO LICITANTE.................................................................................... 

Nº DO TELEFONE E FAX: ....................................................................................... 

 
1. A presente licitação, sob a modalidade de Convite reger-se-á pela Lei Federal n° 
8.666, de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 09.06.94 e 
supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de Minas Gerais, 
as condições deste edital e seus anexos, que dele constituem parte integral para 
todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. 
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2. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste edital, 
de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam, bem como 
das cláusulas contratuais a serem pactuadas. Alegações relacionadas com o 
desconhecimento de informações e das condições locais não serão admitidas ou 
aceitas para futuras reclamações, sendo facultado a qualquer interessada, visita ao 
local do serviço, se necessário. A não apresentação de qualquer documento exigido 
neste Edital será motivo de desclassificação da licitante, não sendo permitido em 
nenhuma hipótese prazo para apresentação da documentação faltante, ressalvado 
o disposto no art. 48, § 3º da Lei nº. 8.666/93. 
 
3. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação poderão ser 

obtidos na CODEMIG, junto à Comissão Permanente de Licitação – Rua dos 
Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte (MG), sempre por escrito, pelo fax 
(31) 3273-1331, que serão transmitidos, juntamente com a resposta, a todos os 
interessados cadastrados no certame. 
 
4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, por escrito, com antecedência mínima de até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes e abertura da licitação, 
sendo que as impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da mesma data, na forma da Lei. Após a 
abertura da Licitação, a licitante não poderá impugnar os termos do Edital se antes 
os aceitou sem ressalvas. A impugnação não impedirá a participação da licitante 
neste procedimento. 
 
5. Não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados ou feitos por 
telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local diverso do indicado. 
A remessa de propostas, impugnações ou recursos pelos correios são de inteira 
responsabilidade da interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o 

protocolo eletrônico da recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a 
data e horário aprazado. O recibo de protocolo do envelope, efetuado pela recepção 

da CODEMIG em seu endereço à Rua dos Aimorés, 1697, Belo Horizonte (MG), 
consistirá prova de sua entrega. 
  
6. O envelope, que deverá ser apresentado hermeticamente fechado, distinto, 
indevassável, sob pena de não aceitação da participação na licitação e sua 

devolução imediata, será recebido na portaria da CODEMIG impreterivelmente até o 
horário especificado, prazo preclusivo do direito de participação. Se necessário, no 
horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas aos presentes. 
 
7. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, nas 
condições estabelecidas neste edital e na minuta de contrato anexa, para a 
contratação de empresa de engenharia para obras e serviços de construção de dois 
banheiros, sendo um no 2º pavimento e outro no 3º pavimento do Palácio 
Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves em 
Belo Horizonte/MG, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. 
7.1. Todos os serviços estão especificados nos anexos deste Edital que passa a 
fazer parte integrante do presente edital, independente de transcrição; 



 

 

Carta Convite 06/2012 3 

7.2. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em 
outro, será considerado especificado para esta licitação, sendo que, desde já, o 
desconhecimento das condições locais da prestação dos serviços não consistirá 
argumento válido para reclamações, presentes ou futuras. 
7.3. A realização e entrega das obras e serviços será feita na cidade de Belo 
Horizonte (MG). 
 
8. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no país, que satisfizerem 
os requisitos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e os adiante relacionados, 
relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica.   
 
9. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em português, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo licitante, com as páginas numeradas 
seqüencialmente e rubricadas, contendo todos os elementos a seguir relacionados: 
9.1. objeto proposto de forma a permitir a verificação e comprovação do 
atendimento às especificações exigidas neste Edital; 
9.2. denominação ou razão social do licitante, CNPJ, endereço, telefone e/ou fax; 
9.3. Valor Global da proposta expresso em reais em algarismo e por extenso; 
9.4. Preços unitários expressos em planilha de Preços discriminativa de todos os 
itens especificados no anexo, que deverá contemplar em seu custo: fornecimento de 
material, insumos, de mão-de-obra e encargos sociais incidentes, pagamento de 
tributos e outros, com base nas especificações técnicas anexas, devidamente 
preenchidas com os preços propostos pelo licitante, obedecendo a suas 
itemizações, descrições dos serviços, unidades e quantidades. Os preços unitários 
deverão ser propostos com o BDI incluso; 
9.5. prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da data 
de sua apresentação, conforme artigo 64 da Lei Federal 8.666/93; 
9.6. prazo para entrega dos serviços concluídos não superior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do Estado 
– “Minas Gerais”; e, 
9.7. Declaração de que no preço estão incluídos: todos os serviços técnicos, 
materiais, insumos, equipamentos, prêmios de seguro, taxas, tributos, impostos, 
emolumentos e quaisquer despesas operacionais, mão-de-obra e respectivos 
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, viagens e transporte, 
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza. 
 
10- O preço proposto deverá ser global e corresponder a todos os custos, diretos e 
indiretos relativos aos serviços e será fixo e irreajustável, ressalvada a hipótese do 
decurso de prazo de 01(um) ano, nos termos da Lei Federal nº 10.192, de 14 de 
fevereiro de 2001. 
 
11. O pagamento dos serviços será efetuado em medições mensais, mediante 

apresentação da respectiva Fatura/Nota Fiscal certificada pela CODEMIG, cujo 
pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias do respectivo aceite. 
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11.1. O pagamento só será efetuado com a apresentação da ART, quitada e 
registrada no CREA. 

12. Durante a sessão pública serão abertos os envelopes contendo a proposta de 
preços (item 9) e a documentação de habilitação (item 21), rubricados seus 
documentos pela Comissão de Licitação e licitantes presentes. De cada sessão 
lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também, quando sessão pública, 
por representantes dos licitantes. 
 
13. O julgamento da Habilitação e da Proposta de Preços será efetuado 
internamente pela Comissão Permanente de Licitação, publicado no órgão oficial do 
Estado - “Minas Gerais” - e comunicado via fax e/ou e-mail aos interessados, sendo 
aberta vista do processo durante o prazo legal para interposição de recurso. Os 
licitantes poderão desistir expressamente do prazo de recurso, nos termos da Lei. 
 

14.  A Proposta de Preços será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação 
pertinente, sendo que os preços unitários serão examinados relativamente à sua 
adequação, proporcionalidade e exeqüibilidade. 
 
15. Será considerado vencedor o licitante que oferecer menor valor Global. 
 
16. A classificação obedecerá à ordem crescente dos preços. 
 
17. No caso de empate entre propostas, a classificação será feita por sorteio, em 
ato público, com a presença dos interessados, nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 
8.666/93. 
 
18. Nos casos de divergência entre o valor final da planilha e a soma/multiplicação 
dos quantitativos e preços unitários de seus itens, prevalecerá o resultado da 
soma/multiplicação dos quantitativos e preços unitários dos itens da proposta. 
 
19.  Será desclassificada, por ato motivado, a proposta que contiver preço 
incoerente, excessivo ou manifestamente inexeqüível, ou que não atenda as 
exigências deste edital, nos termos dos artigos 44 e 48 incisos e parágrafos da Lei 
8.666/93, a que não se referir à integralidade do objeto, ou que contiver rasuras, 
emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem, capazes de 
dificultar o julgamento. No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas 
e outras informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
  
20. Qualquer declaração, ato ou manifestação do licitante, relacionados com esta 
licitação, somente poderá ser feita neste procedimento licitatório pelo próprio 
interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, ou por pessoa 
devidamente credenciada mediante carta de credenciamento, emitida pelos 
interessados, com indicação de nome e documentos de identificação, na forma do 
modelo do Anexo II. 
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21. As empresas que participarem desta licitação, para análise e avaliação dos 
atributos, relativos à habilitação jurídica, técnica e regularidade fiscal, devem 
apresentar, em uma via, vedada a substituição por protocolo, dentro do seu período 
de validade, em cópia autenticada ou cópia simples e apresentação do original (não 
serão aceitas cópias autenticadas) na sessão pública para autenticação pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (certidões emitidas via internet 
poderão ser apresentadas em cópias simples, estando a sua conformidade sujeita à 
confirmação no sistema), os seguintes documentos: 
 
21.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de 
eleição de seus administradores; 
21.2. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente 
registrado no cartório competente; 
21.3. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
21.4. prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
21.5. prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
mediante da Certidão Negativa de Débito (CND). 
21.6. Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos 
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante, exercício de 
2012. 
21.7. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
mediante apresentação de atestado(s), acompanhados da respectiva certidão 
emitida pelo CREA, emitidos com observância das formalidades contidas nos §§ 1º 
e 3º do artigo 30 da Lei 8666/93, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
em nome do profissional técnico responsável, comprovadamente inscrito no CREA 
com RT do licitante na data prevista para entrega da proposta, comprovando a 
execução de obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização, gerenciamento ou 
supervisão. 
21.8. Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Estadual - Declaração de inexistência de fato impeditivo de 
habilitação – Anexo III; 
21.9. Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com 
redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei – Anexo IV. 
21.10. Declaração de que a empresa, se necessária a aquisição e emprego de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, se compromete a utilizar 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal (Decreto 
Estadual 44.903/2008 de 14.09.08) – Anexo V. 
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21.11. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que: 
a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com 
vícios; 
b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos para a habilitação. 
 
21.12. Os documentos exigidos para habilitação não poderão ser substituídos pelo 
Certificado de Registro de Cadastro de Fornecedores da União, Estados ou 
Município ou de qualquer de seus órgãos, sendo que as certidões emitidas pela 
internet poderão ser apresentadas em cópia simples, condicionada a sua 
confirmação no sistema. 
 
22. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, ou após a decisão 
dos eventualmente interpostos, o resultado da licitação será submetido à 

homologação do Diretor Presidente da CODEMIG, para adjudicação do objeto da 
licitação ao vencedor. O contrato será celebrado com o licitante vencedor, em 
conformidade com este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta anexa dele 
integrante – Anexo I, salvo no caso de recusa justificada. 
 

23. A CODEMIG convocará o adjudicatário para assinar contrato conforme minuta 
anexa, que é parte integrante deste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a 

homologação da licitação, prorrogáveis a seu pedido e a critério da CODEMIG, por 
mais 5 (cinco) dias, desde que a prorrogação seja solicitada ainda durante o prazo 
inicial, e quando houver motivo justificado. 
 
24. É admissível, em qualquer fase da licitação, a interposição de recursos, na 
conformidade dos preceitos contidos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93. 
 
25. Convocado, na forma prevista neste edital, o adjudicatário que não comparecer 
no prazo e condições estabelecidos decairá do direito a contratação. 
 
26. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, 
por motivo considerado justo e acatado pela Comissão Especial de Licitação, será 
convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo lugar, 
nas mesmas condições da proposta vencedora. Na hipótese de desistência ou 
recusa do licitante vencedor, o licitante que vier a ser convocado para assinar o 
contrato deverá aceitar, integralmente, os critérios econômicos propostos pelo 
vencedor, não se lhe aplicando o disposto no citado art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
27. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. O licitante ou contratado 
ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87 da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993.   
 

28. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do contrato 
cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos serviços 
executados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os entregues em desacordo com 
os termos do contrato ou processo licitatório. O contratado é obrigado a reparar, 
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corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba 
qualquer indenização, nos termos do artigo 69 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993.  
 
29. O recebimento definitivo dos serviços se dará mediante Termo Circunstanciado 

firmado pela CODEMIG, por meio do seu gerenciador de Contrato, expressamente 
designado para esse fim. 
 
30. O valor estimado dos serviços a serem contratados é de R$147.734,00 (cento e 
quarenta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais), constituindo este o valor limite 
superior estabelecido, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

31. A remuneração à CONTRATADA se fará nos termos contratuais, sendo que as 
despesas com o contrato oriundo da presente licitação correrão à conta de recursos 

próprios da CODEMIG. 
 
32. O prazo da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação 
do extrato do contrato na imprensa oficial do Estado – “Minas Gerais”. 
 

33. É obrigação da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas 
legais relativas à proteção ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, 

responsabilizando-se, a mesma CONTRATADA, por quaisquer penalidades 
decorrentes de sua inobservância.  
 

34. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do contrato 
cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidades dos serviços 
efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que estiverem em desacordo 
com os termos do contrato ou processo licitatório. 
 

35. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos 
termos do artigo 69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 

36. A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do Contrato. 
Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execução 

por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação ficando a 

CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 

atividades da subcontratada, quando solicitada pela CODEMIG. No caso de 
subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção previdenciária. 
 

37. A CODEMIG poderá por interesse público, decorrente de fatos supervenientes, 
devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para revogar a presente 
licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, 
sempre mediante parecer escrito e devidamente fundamentado com base no 
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parágrafo 1º, do Art. 49, da Lei 8.666/93. A anulação do procedimento licitatório por 
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do Art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
 
38. Esta licitação e seus participantes sujeitam-se ao regime das Leis Federais 
8.666/93 e 8.883/94 e alterações posteriores e Código Civil Brasileiro, no que 
couber. 
 
39. Integram o presente edital independentemente de transcrição: 

 Anexo I – Minuta de Contrato 
 

 Anexo II –  Modelo de Carta de Credenciamento 
 

 Anexo III – Modelo de Declaração (ausência de impedimentos) 
 

 Anexo IV - Modelo de Declaração (ausência de trabalho de menores) 
 

 Anexo V – Declaração de condições de utilização de produtos e subprodutos de 
madeira de origem nativa conforme Decreto Estadual 44.903/2008 de  24 de 
setembro de 2008 

 

 Anexo VI – Termo de Referencia, Memorial Descritivo, Projetos e Planilhas de 
Preços e Quantitativos 
 

   
Belo Horizonte, 23 de março de 2012. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA - Presidente 

 

 

ANA PAULA DURAES RABELO 

 

 

MARCELO MAGNO SOARES 

 

 

RAQUEL GOMIDE QUEIROZ 
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE DOIS BANHEIROS NO PALÁCIO TIRADENTES - CIDADE ADMINISTRATIVA 

PRESIDENTE TANCREDO NEVES, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS 

GERAIS-CODEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.791.581/0001-
55, com sede em Belo Horizonte/MG, à Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de 
Lourdes, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Oswaldo 
Borges da Costa Filho, seu Diretor de Obras  Luiz Augusto de Barros e seu 
Diretor de Administração e Finanças Bruno Silveira Kroeber Volpini, 

doravante denominada CODEMIG, e a .................................., CNPJ, 
endereço, neste ato representada por seu Diretor........, doravante 

denominada CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666 de 
21.06.93, com as modificações posteriores e em decorrência da licitação, 

Convite n° 06/2012, Processo Interno 64/12, o presente contrato, 
conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato as obras e serviços de construção de dois 
banheiros, sendo um no 2º pavimento e outro no 3º pavimento do Palácio 
Tiradentes, localizado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em 
Belo Horizonte/MG, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 

adjudicados à CONTRATADA em decorrência do julgamento da licitação CARTA 
CONVITE 06/2012. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇAO INTEGRANTE 

A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados 

à CARTA CONVITE 06/2012, bem como da proposta apresentada datada de  /     
/2012 e anexos, que passam a fazer parte integrante do contrato, 
independentemente de sua transcrição, desde que não contrarie as disposições 
licitatórias e contratuais. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As especificações técnicas dos trabalhos a 
serem executados estão indicadas nos ANEXOS do Edital de Carta 
Convite, que constituem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga a 
obedecer. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de manifestar a divergência entre 
as disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão 
sempre às disposições contratuais. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços e execução da obra objeto desta licitação a CODEMIG 

pagará à CONTRATADA a importância total, fixa e irreajustável de 
R$..........................., em pagamentos mensais, contados da assinatura deste 
instrumento, após comprovação da execução física dessas etapas, mediante 
medições, realizadas ao final de cada mês civil e que servirão de base do cálculo e 
emissão do Boletim de Medição Financeira e Nota Fiscal/Fatura. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos dos bens e serviços objeto 
da presente licitação serão feitos mediante medições mensais e  serão 
efetuados até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da medição, 
sendo que Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitidas após a 

certificação da medição por representante da CODEMIG designado para 
esse fim.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na forma da legislação  aplicável,  os 
pagamentos  serão efetuados com  retenção de 11% do valor de 50% 
bruto da nota fiscal (excluindo materiais e equipamentos), da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços, cujos valores serão recolhidos  à 
Previdência Social em Guia da Previdência Social (GPS) identificada com 
a denominação social e o CNPJ da empresa contratada. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço contratual é independente de 

qualquer encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento de 
todos os impostos, encargos ou custos, diretos ou indiretos, que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos os 
pagamentos das despesas decorrentes da execução deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - A recepção dos serviços será precedida de 

uma verificação por parte da CODEMIG, necessária à comprovação da 
perfeita execução de todos os serviços contratados, para o que a 

CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos os meios a seu 
alcance, referida verificação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
O prazo do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, com vigência a partir da data 
de publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do Estado – “Minas Gerais”, 

podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG, ou 
rescindido a qualquer tempo, por cumprimento do seu objeto. 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de 

multas intimações e outras, entre a CODEMIG e a CONTRATADA, serão sempre 
transmitidas por escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as 

correspondências encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma 
produzirão efeito. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CODEMIG poderá, em qualquer época, 
suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a 

execução dos serviços, hipótese em que a CONTRATADA receberá os 
valores dos serviços aceitos e realizados até a data da suspensão ou 
paralisação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente pactuado que, se 

porventura a CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou 
condenada, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer 

obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste Contrato, seja de 
natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de qualquer outra 
espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos neste 

contrato, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, 

liberando a CODEMIG de eventual autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 
6.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados as obrigações contratadas; 
6.2. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 

técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT; 

6.3. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância; 

6.4. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos 
serviços, um responsável técnico que responderá por quaisquer questões da 

CODEMIG ou de órgãos fiscalizadores; 
6.5. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 

contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento 
do cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos; 

6.6. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

6.7. Participar à CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de 
acordo com o cronograma físico, indicando as medidas para saneamento da 
questão; 

6.8. Permitir e facilitar à CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em qualquer dia e 
horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

6.9. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das 
licenças necessárias à execução dos serviços contratados; 
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6.10. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários; 

6.11. Toda movimentação de materiais e equipamentos pela CONTRATADA, seja 
a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 

estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal específica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

6.12. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 

CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando 
envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, 
as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias; 

6.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização; 

6.14. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto 
na Lei nº 6.496, de 07/12/77, e Resolução nº 1.025, do CONFEA, de 
30/01/09. Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o encerramento 
da ART naquele Órgão, sendo que a comprovação do registro da Anotação 
de Responsabilidade Técnica deste Contrato no CREA é condição 
indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu encerramento à 
liberação do último pagamento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

Compete a CODEMIG: 
7.1. Entregar desimpedida e desembaraçada, a área indispensável à implantação 

dos serviços, de modo que não se perturbe, nem se retarde a marcha normal 
dos trabalhos. 

7.2. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de 

prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar a 

CONTRATADA, por escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua 
correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 

7.3. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informações indispensáveis à 
realização das obras e serviços. 

7.4. Pagar os serviços contratados nas condições estabelecidas neste Contrato. 
7.5. Designar a equipe técnica para acompanhar e fiscalizar a execução dos 

serviços contratados, que será denominada simplesmente FISCALIZAÇÃO. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
Os serviços objeto do presente Contrato serão fiscalizados por órgão, comissão ou 

técnico designado pela CODEMIG, denominado simplesmente FISCALIZAÇÃO, 
independente de qualquer outra supervisão, assessoramento ou acompanhamento 

dos serviços que venham a ser determinados pela CODEMIG, a seu exclusivo juízo. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A ação ou omissão, total ou parcial, da 

FISCALIZAÇÃO, não exime a CONTRATADA de qualquer 
responsabilidade quanto à qualidade e exatidão dos serviços por ela 
executados, nem em nada diminui ou atenua suas responsabilidades, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades cometidas por 
seus empregados, prepostos ou contratados. 
  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as ordens, comunicados, instruções, 
reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO 

e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotadas 
em registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas 
ocasiões devidas, assim como as providências tomadas e seus efeitos, 
não sendo levadas em consideração quaisquer alegações 
fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA ficará obrigada a retirar 
dos locais de trabalho os empregados, contratados ou prepostos que 
venham a criar embaraços à FISCALIZAÇÃO, bem como remover 
qualquer material ou equipamento que não esteja de acordo com as 
especificações aprovadas para a execução dos serviços. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Cabe exclusivamente à CONTRATADA a 
responsabilidade perante terceiros por quaisquer irregularidades 

apuradas pela fiscalização da CODEMIG em decorrência deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - À fiscalização compete: 
a)  Relatar, em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam 
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a 
terceiros; 
b)  Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas 

pela CONTRATADA, através de correspondência protocolada; 
c)  Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 

CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção 
das falhas observadas; 
d)  Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e 
estipular prazo para sua retificação; 
e)  Zelar pelo cumprimento integral deste Contrato; 
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços 
contratados. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei 
Federal 8.666/93, através de Termo de Entrega e Recebimento: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da CONTRATADA; 
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b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os fins de recebimento definitivo, será 
lavrado o termo respectivo, que consignará a quitação geral, plena e 
recíproca entre as partes, sem prejuízo da responsabilidade civil da 

CONTRATADA, nos termos da lei civil. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS 

Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os 
encargos tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes da 
execução do presente contrato, bem como os atinentes a seguro com acidentes de 
trabalho. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à CONTRATADA como única 
empregadora, exclusivamente e a qualquer tempo, o cumprimento de 
todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência 
social pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços 
objeto do presente instrumento, não existindo nenhum vínculo 

empregatício  entre referidos empregados e a CODEMIG, à qual fica 
reservado o direito de regresso, na hipótese de assunção de alguma 
responsabilidade e/ou ônus, por decisão administrativa ou judicial 
decorrente do descumprimento das obrigações referidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA– DO INADIMPLEMENTO 

A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades conforme Art. 100 da lei 9.444 de 
25.11.87 e Art.87 da lei 8.666 de 21.06.93. A parte que der causa à resolução deste 
ajuste, por inadimplemento de cláusula contratual, pagará à outra multa equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, independentemente das demais 
cominações legais. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado na prestação dos 

serviços sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, sobre o valor 
do fornecimento ou dos serviços não realizados, até o limite máximo de 
30 (trinta) dias; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso injustificado na realização do 

pagamento sujeitará a CODEMIG à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento) por dia de atraso, sobre o valor do 
pagamento não realizado, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, a 

CODEMIG poderá dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes 
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, podendo ainda, ocorrer: 

a) Por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para 

a CODEMIG. 
c) Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
d) Decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, comprovando, 

sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos 
legais e previdências. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA NOVAÇÃO 

A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, 
não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser 
exigida a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO  

A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 

execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a 

CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 

atividades da subcontratada, quando solicitado pela CODEMIG.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de subcontratação não será admitida a 
dedução do valor da retenção previdenciária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de 
R$.............................. (.............................................................................................). 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da 

CODEMIG. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666, de 21.06.93, e alterações 
posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os efeitos deste Contrato se estendem aos sucessores de ambas as partes, que se 
subrogarão em todos os direitos e obrigações dele decorrentes, sendo admitida, 

também, a associação da CONTRATADA com outrem e a cessão ou transferência 
do objeto contratado, desde que a sucessora, associada ou cessionária preencha 

todas as condições exigidas da CONTRATADA de origem e que ocorra autorização 

prévia e por escrito da CODEMIG. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos omissos serão resolvidos por 
entendimentos diretos entre as partes e por mútuo acordo, podendo ser 
firmados, se necessários, termos aditivos que passarão a fazer parte 
integrante deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso, durante o prazo de vigência do 
Contrato, sejam criados tributos novos ou modificadas as alíquotas dos 
atuais de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus das 
partes, serão revistos os preços a fim de adequá-los a essas 
modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 
diferenças decorrentes dessas alterações. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA não poderá ceder ou dar 
em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de 
quaisquer naturezas, decorrentes ou oriundos do presente Contrato, 

salvo com autorização prévia e por escrito da CODEMIG. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias, 
para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 
 
Belo Horizonte, ...... de ................... de 2012. 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 

CODEMIG 

 

CONTRATADA 
Testemunhas: 
 
1.      2. 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
  
  
 
 

Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para efeito de acompanhamento 

dos trâmites da CARTA CONVITE nº 06/2012, o (a) senhor (a) ____________, 
brasileiro(a), identidade n.º ________________, expedida pela 
_____________________em ___/____/___, que  representará esta Empresa           
estabelecida em __________________________________ à rua 
_____________________n.º ______e inscrita no CNPJ/MF, sob o número 
__________________________,  como única pessoa a representar ativa e 
passivamente a Outorgante e que  poderá ser contatado, no horário comercial, no 
endereço acima ou pelo telefone  (____) __________, Fax  (___)  _____________ 
o(a)  qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, 
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 
documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 
  
  
Belo Horizonte, _________ de _____________de 2012 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO (ausência de impedimentos) 
  
 
 
 
  
  

DECLARAÇÃO 
  
 
 
  
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
  
Data e local 
  
 
 
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 
 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 

  
  
A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 
por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 
  
Data e local 
  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (Decreto Estadual 44.903/2008) 
 
 
 
  
 
Em conformidade com o disposto no Decreto nº 44.903/2008 de  24 de setembro de 
2008, que  estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de  
produtos e  subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços  de 
engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais:  
 
Eu,.........................................., R.G.........................., legalmente nomeado 
representante da empresa  ....., CNPJ ................., para fins de  qualificação técnica 
no procedimento licitatório de  nº............,   na modalidade CARTA CONVITE 
06/2012  que tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS, NO 
PALÁCIO TIRADENTES - CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO 
NEVES, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referida 
licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de 
procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do  Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida  
pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,  tendo ciência de que o  não 
atendimento da  presente exigência na fase de execução do contrato poderá 
acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da  Lei  Federal  nº 9.605/98, sem  prejuízo das  
implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

 
  
Data e local 
  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI - – TERMO DE REFERENCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E 

PLANILHAS DE PREÇOS E QUANTITATIVOS 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de dois banheiros, 
sendo um no 2º pavimento e outro no 3º pavimento, do Palácio Tiradentes, localizado na 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

 
 

ETAPAS DO TRABALHO: 
 
Os serviços serão executados conforme descrição abaixo: 
 

 Mobilização e demobilização; 
 Retirada dos carpetes na projeção dos banheiros; 
 Bota fora de material demolido ensacado; 
 Retirada de divisória de melamínico para abertura de porta e criação de banheiro do 

3º pavimento; 
 Retirada de divisória de melamínico e abatex para abertura de porta e criação de 

banheiro do 2º pavimento; 
 Demolição de forro de gesso do 2º pavimento para execução de instalações 

hidrossanitárias; 
 Retirada de luminárias do 2º pavimento para execução de instalações 

hidrossanitárias; 
 Execução de paredes de Dry Wall; 
 Execução de forro de gesso do 2º pavimento e recomposição da área do banheiro 

do 2º e 3º pavimentos; 
 Execução de instalações elétricas dos dois banheiros; 
 Execução da rede hidráulica alimentação dos dois banheiros; 
 Fornecimento e instalações de 02 bacias sanitárias EVAC completo com kits buffer, 

tubulações, registro e o sistema de esgoto a vácuo, inclusive pintura da tubulação e 
fixação do teto com tirantes; 

 Execução dos furos em laje, para passagem da rede hidráulica e do sistema esgoto 
a vácuo; 

 Fornecimento de louças e metais conforme Memorial Descritivo para os dois 
banheiros; 

 Fornecimento e instalação de lambri de divisórias abatex na cor branca conforme 
modelo existente para banheiro do 2º pavimento, inclusive porta do mesmo padrão; 

 Fornecimento e instalação de lambri melamínico madeirado com estrutura de 100% 
alumínio anodizado especial e inclusive porta do mesmo padrão na parte de fora das 
paredes do banheiro do 3º pavimento; 

 Regularização de pisos em argamassa para os dois banheiros; 
 Fornecimento e instalação de pisos em mármore branco para os dois banheiros; 
 Fornecimento e instalação de soleiras de mármore branco para os dois banheiros; 
 Execução de reforço em perfis dentro das paredes de Dry Wall para suportar peso 

das bancadas e divisórias para os dois banheiros; 
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 Fornecimento e instalação de rodapés de mármore branco para os dois banheiros; 
 Fornecimento e instalação de bancadas e prateleiras de mármore branco, inclusive 

suportes para os dois banheiros; 
 Fornecimento e instalação de divisórias de mármore branco para os cabideiros; 
 Fornecimento de espelhos 4mm assentado em silicone estrutural para os dois 

banheiros; 
 Emassamento e pintura acrílica acetinada branca em paredes e forros do banheiro 

do 3º pavimento; 
 Emassamento e pintura acrílica acentinada branca em paredes e forros do 2º 

pavimento; 
 Instalação de grelha e dutos para exaustão dos banheiros; 
 Limpeza final da obra.  

 
1.  

PREÇO: 

 
Custo estimado é de R$ 147.734,00 
 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
O pagamento será feito em duas parcelas mediante apresentação de medições mensais. O 
pagamento será liberado após a aprovação das medições apresentadas. 
 
 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 
60(sessenta) dias 
 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

 Todos os funcionários lotados no canteiro de obras deverão ser devidamente 
registrados, devendo todos os encargos sociais e trabalhistas correr por inteira 
responsabilidade da contratada; 

 A contratada responsabilizará pelo fornecimento dos equipamentos de proteção 
individual de todos os funcionários, bem como fiscalizar e exigir que se cumpram 
todas as normas de Segurança e Higiene do Trabalho, exigidas pelo Ministério do 
Trabalho; 

 Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos necessários para execução dos 
serviços em questão serão de responsabilidade da contratada, cabendo ao 
contratante apenas o fornecimento de um local seguro para a guarda dos mesmos; 

 Os horários de trabalho deverão ser acertados em comum acordo com os diversos 
segmentos, de tal forma a não prejudicar a rotina dos setores próximos ao local da 
obra. Estamos cientes que a maior parte dos serviços deverá ser executada nos 
finais de semana e horários noturnos. 

 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA DE EXECUÇÃO DE DOIS BANHEIROS, NO 2º E NO 3º PAVIMENTOS DO 

PALÁCIO TIRADENTES DA CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO 

NEVES 

 

DEMOLIÇÕES: 

 

1. Para execução dos banheiros será feita a retirada dos carpetes na projeção dos 
mesmos; 

2. Para abertura de portas deverão ser retirados todos os painéis de divisória em 
melamínico madeirado e divisórias abatex branca. Esses painéis serão 
reaproveitados, sempre que possível. 

3. Bota fora geral das demolições ensacadas. 

 

PAREDES: 

 

1. As paredes serão em Dry Wall na espessura de 10cm; 

2. As paredes internas de Dry Wall serão emassadas e pintadas com tinta acrílica 
acetinada na cor branca da marca Suvinil ou similar; 

3. As paredes internas de Dry Wall receberão rodapé em mármore branco; 

4. Para as paredes externas serão executados painéis de lambril melamínico 
madeirado com paginações e 100% de estrutura em alumínio anodizado especial; 

5. Dentro das paredes de Dry Wall será executado um reforço em perfis metálicos para 
assentamento de bancadas e prateleiras; 

6. Serão fornecidos marcos para porta em 100% de alumínio anodizado especial, 
inclusive porta em BP melamínico madeirado com fechadura La Fonte, modelo 
515P, maçaneta AEE, roseta 303 AEE e dobradiças tipo Udinese 730/d ou similar. 

 

FORRO: 

 

1. Demolição de forro de gesso do 2º pavimento para devidas instalações hidráulicas e 
de esgoto a vácuo dos dois banheiros; 

2. Retirada das luminárias do teto do 2º pavimento para devidas instalações 
hidráulicas e de esgoto a vácuo; 

3. Será mantido o forro de gesso na área interna dos banheiros, porém com 
recomposição do mesmo; 

4. Deverá ser reaproveitada a luminária interna. Porém com execução de 
deslocamento e acerto do forro(inclusive emassamento e pintura); 

5. Reassentamento de forro de gesso no 2º pavimento(inclusive emassamento e 
pintura). 
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INSTALAÇÕES: 

 

1. Execução de furos em laje para passagem de tubulações dos dois banheiros; 

2. Serão fornecidas 02 bacias sanitária EVAC a vácuo completa, 02 kits buffer 
completo, tubulação para ventilação de buffer com registro de 50mm, tubulação e 
registro de 60mm para bacia sanitária a vácuo, junções de 60mm, 50mm e 75mm, 
interligação da linha principal do esgoto a vácuo, pintura de tubulação e fixação com 
tirantes em teto do 2º pavimento. 

3. Instalações de água fria para alimentação dos banheiros vindo do alçapão do teto do 
2º pavimento. Todo material será em PVC classe 15; 

4. Teste de estanquiedade; 

5. Instalações elétricas serão retiradas da caixa de passagem de piso existente e 
executado dentro da parede de Dry Wall; 

6. Serão fornecidas e instaladas bancadas e rodabanca com altura de 10cm de 
mármore branco com cuba semiencaixe da Deca L963 ou similar, prateleiras para 
cabideiros em mármore branco, inclusive metalon de suporte nos dois banheiros; 

7. Espelhos nas dimensões 1,80 x 0,85m e espessura de 4mm, fixados com silicone 
estrutural para os dois banheiros; 

8. Colocação de divisória em mármore branco para armário conforme projeto; 

9. Fornecimento e instalação de dois cabideiros em aço inox escovado no comprimento 
conforme projeto; 

10. Fornecimento e instalações de 02 papeleiras Clean CR 2010, 02 portas toalha barra 
Clean 300mm CR2040, 02 saboneteiras Clean CR 2010, 02 cabides Clean 
CR2060,02 ralos Moldenox 15x15cm e caixilhos CR119A, 02 duchas manual Deca 
ACT Studio 46 1984 GAT CR CR com deriva,02 sifãos para lavatório 1680 CR 
100x112mm; 

11. As janelas com persiana embutida deverão ser mantidas. 

 

PISOS: 

 

1. Regularização de pisos com argamassa para os dois banheiros; 

2. O revestimento dos pisos será em mármore branco com placas do mesmo tamanho, 
com juntas secas; 

3. A placa sobre a caixa de passagem deverá ser removível; 

4. Limpeza dos pisos. 

 

FINAL DA OBRA: 

 

1. Bota fora geral dos materiais; 

2. Limpeza geral, inclusive limpeza fina; 

3. Desmobilização da obra. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: Banheiros Palácio 
Tiradentes(2º e 3º pvto) DATA:  

ITEM DESCRICÃO UN  QTDE   PRECO 
(R$)  

 VALOR TOTAL 
(R$)  

1 
Mobilização e desmobilização vb 1,00 

          4.258,80             4.258,80  

1.1 
Retirada de carpetes na projeção dos banheiros vb 1,00 

             354,90                354,90  

1.2 
Bota fora de material demolido ensacado vb 1,00 

          7.578,88             7.578,88  

1.3 
Retirada de divisória de melaminico para abertura de porta e criação de banheiro do 3º pavimento m2 11,20 

                70,98                794,98  

1.4 
Retirada de divisória de melaminico e abatex para abertura de porta e criação de banheiro do 2º pavimento m2 9,52 

                70,98                675,73  

1.5 
Demolição de forro de gesso do 2º pavimento para execução de instalações hidrosanitárias m2 30,00 

                15,08                452,40  

1.6 
Retirada de luminárias do 2º pavimento para execução de instalações hidrosanitárias vb 1,00 

             621,07                621,07  

1.7 
Execução de paredes de Dry Wall  m2 29,24 

             159,70             4.669,63  

1.8 Execução de forro de gesso do 2º pavimento e recomposição da área do banheiro do 2º pavimento e do banheiro do 
3º pavimento 

m2 36,24 
                70,98             2.572,32  

1.9 
Execução de instalações  elétricas dos dois banheiros vb 1,00 

4081,34            4.081,34  

1.10 
Execução de rede hidráulica alimentação dos dois banheiros vb 1,00 

          2.444,90             2.444,90  

1.11 
Fornecimento e instalações de 02 bacias sanitárias EVAC completo com kits buffer, tubulações, registros e o sistema 
esgoto a vácuo inclusive pintura da tubulação e fixação no teto com tirantes 

vb 1,00 

        26.678,86          26.678,86  

1.12 
Execução de furos em laje para passagem de rede hidráulica e sistema esgoto a vácuo  vb 1,00 

          1.242,00             1.242,00  

1.13 
Fornecimento de louças e metais conforme Memorial Descritivo para os dois banheiros vb 1,00 

          9.822,00             9.822,00  

1.14 Fornecimento e instalação de lambri de divisórias abatex na cor branca conforme modelo existente para banheiro do 
2º pavimento inclusive porta do mesmo padrão 

vb 1,00 
        21.879,33          21.879,33  
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1.15 
Fornecimento e instalação de lambri melamínico madeirado com estrutura de 100% aluminio anodizado especial e 
inclusive porta do mesmo padrão na parte de fora das paredes do banheiro do 3º pavimento 

vb 1,00 
        22.181,22          22.181,22  

 
1.16 Regularização de pisos em argamassa para os dois banheiros m2 6,50 

             124,21                807,37  

1.17 
Fornecimento e instalação de pisos em mármore branco para os dois banheiros m2 7,80 

             798,52             6.228,46  

1.18 
Fornecimento e instalação de soleiras de mármore branco para os dois banheiros m2 1,24 

             301,66                374,06  

1.19 Execução de reforço em perfis dentro das paredes de Dry Wall para suportar peso das bancadas e divisórias para os 
dois banheiros 

vb 1,00 
          1.696,60             1.696,60  

1.20 
Fornecimento e instalação de rodapés de mármore branco para os dois banheiros ml 13,80 

             134,68             1.858,58  

1.21 
Fornecimento e instalação de bancadas e prateleiras de mármore branco, inclusive suportes para os dois banheiros m2 3,24 

          1.747,88             5.663,13  

1.22 
Fornecimento e instalação de divisórias de mármore branco para cabideiro m2 6,40 

             958,23             6.132,67  

1.23 
Fornecimento de espelhos 4mm assentados em silicone estrutural para os dois banheiros m2 3,00 

             393,94             1.181,82  

1.24 
Emassamento e pintura acrílica acetinada branco em paredes e forros do banheiro do 3º pavimento m2 15,72 

                56,78                892,58  

1.25 
Emassamento e pintura acrílica acetinada branco em paredes e forros do banheiro do 2º pavimento m2 33,96 

                56,78             1.928,25  

1.26 
Instalação de grelha e dutos para exaustão do banheiros vb 1,00 

          8.782,50             8.782,50  

1.27 
Limpeza final de obra vb 1,00 

          1.879,63             1.879,63  

  
   

 TOTAL GERAL        147.734,00  

  
BDI(%)ADOTADO 

35,00% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: Banheiros Palácio 
Tiradentes(2º e 3º pvto) DATA:  

ITEM DESCRICÃO UN  QTDE   PRECO 
(R$)  

 VALOR TOTAL 
(R$)  

1 
Mobilização e desmobilização vb 1,00 

  

1.1 
Retirada de carpetes na projeção dos banheiros vb 1,00 

  

1.2 
Bota fora de material demolido ensacado vb 1,00 

  

1.3 
Retirada de divisória de melaminico para abertura de porta e criação de banheiro do 3º pavimento m2 11,20 

  

1.4 
Retirada de divisória de melaminico e abatex para abertura de porta e criação de banheiro do 2º pavimento m2 9,52 

  

1.5 
Demolição de forro de gesso do 2º pavimento para execução de instalações hidrosanitárias m2 30,00 

  

1.6 
Retirada de luminárias do 2º pavimento para execução de instalações hidrosanitárias vb 1,00 

  

1.7 
Execução de paredes de Dry Wall  m2 29,24 

  

1.8 Execução de forro de gesso do 2º pavimento e recomposição da área do banheiro do 2º pavimento e do banheiro do 
3º pavimento 

m2 36,24 
  

1.9 
Execução de instalações  elétricas dos dois banheiros vb 1,00 

  

1.10 
Execução de rede hidráulica alimentação dos dois banheiros vb 1,00 

  

1.11 
Fornecimento e instalações de 02 bacias sanitárias EVAC completo com kits buffer, tubulações, registros e o sistema 
esgoto a vácuo inclusive pintura da tubulação e fixação no teto com tirantes 

vb 1,00 

  

1.12 
Execução de furos em laje para passagem de rede hidráulica e sistema esgoto a vácuo  vb 1,00 

  

1.13 
Fornecimento de louças e metais conforme Memorial Descritivo para os dois banheiros vb 1,00 

  

1.14 Fornecimento e instalação de lambri de divisórias abatex na cor branca conforme modelo existente para banheiro do 
2º pavimento inclusive porta do mesmo padrão 

vb 1,00 
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1.15 

Fornecimento e instalação de lambri melamínico madeirado com estrutura de 100% aluminio anodizado especial e 
inclusive porta do mesmo padrão na parte de fora das paredes do banheiro do 3º pavimento 

vb 1,00 
  

 
1.16 Regularização de pisos em argamassa para os dois banheiros m2 6,50 

  

1.17 
Fornecimento e instalação de pisos em mármore branco para os dois banheiros m2 7,80 

  

1.18 
Fornecimento e instalação de soleiras de mármore branco para os dois banheiros m2 1,24 

  

1.19 Execução de reforço em perfis dentro das paredes de Dry Wall para suportar peso das bancadas e divisórias para os 
dois banheiros 

vb 1,00 
  

1.20 
Fornecimento e instalação de rodapés de mármore branco para os dois banheiros ml 13,80 

  

1.21 
Fornecimento e instalação de bancadas e prateleiras de mármore branco, inclusive suportes para os dois banheiros m2 3,24 

  

1.22 
Fornecimento e instalação de divisórias de mármore branco para cabideiro m2 6,40 

  

1.23 
Fornecimento de espelhos 4mm assentados em silicone estrutural para os dois banheiros m2 3,00 

  

1.24 
Emassamento e pintura acrílica acetinada branco em paredes e forros do banheiro do 3º pavimento m2 15,72 

  

1.25 
Emassamento e pintura acrílica acetinada branco em paredes e forros do banheiro do 2º pavimento m2 33,96 

  

1.26 
Instalação de grelha e dutos para exaustão do banheiros vb 1,00 

  

1.27 
Limpeza final de obra vb 1,00 

  

  
   

 TOTAL GERAL   

  
BDI(%)ADOTADO 

35,00% 

 

 

 

 

 

 


